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Mineł̨o już kilka miesiec̨y od czasu, gdy po raz pierwszy napisałam i próbowałam roz-
powszechniać ”Nihilizm płciowy: antymanifest”. W tym czasie reakcje na te ̨ prace ̨ były zróż-
nicowane i podzielone. W tym czasie reakcje na te ̨ prace ̨ były zróżnicowane i podzielone.
Choć z pewnościa ̨sa ̨tacy, którzy chwala ̨ja ̨za użyteczność, to jednak nie brakuje też bardzo
ostrej (i czes̨to bardzo ważnej) krytyki tego dzieła. To właśnie w świetle tej krytyki pisze ̨
to uzupełnienie. W mojej pracy zabrakło kilku ważnych rzeczy, mianowicie: kontekstu,
wyraźnego odniesienia sie ̨ do rasowości, wyraźnego wyartykułowania płci jako produktu
kolonialnego, a być może także wyjaśnienia natury samej pracy. Mam nadzieje,̨ że uda mi
sie ̨ to tutaj dodać.

Po pierwsze, zwodnicze byłoby udawanie, że nie jestem świadoma ilości krytyk, które
również wzieł̨y pod uwage ̨mój charakter, położenie społeczne i motywacje. Pozwólcie, że
sie ̨ do nich odniose.̨ Pisze ̨ z kontekstu akademickiego, studiuje ̨ teorie ̨ trans w kontekście
akademickim, planuje ̨i daż̨e ̨do karieryw akademii. Rozumiem, że akademia jest instytucja ̨
masowo skorumpowana ̨ i opresyjna ̨ i rozumiem, że jej produkty sa ̨ niedoskonałe. Myśle,̨
że musimy przejść cienka ̨ granice ̨ uświadamiania sobie, że te produkty maja ̨ wartość i że
nigdy nie sa ̨ one ostatecznym i autorytatywnym głosem w jakimkolwiek kontekście.

Zostałam również oskarżona o antyczarność [anti-blackness] z różnych powodów, tylko
w niewielkim stopniu zwiaz̨anych z antymanifestem, ale jest to wykorzystywane do mil-
czac̨ej krytyki tego dzieła. Pozwole ̨ sobie przyznać, że jako kolorowa osoba, która nie jest
czarna, jestem z natury zwiaz̨ana z antyczarnościa ̨w stopniu, w jakim moje społeczne po-
łożenie jest zależne od jej strukturalnego urzeczywistnienia, a moja ideologia jest kształto-
wana przez to położenie. Nie bed̨e ̨ kwestionowała tego, jak postrzegali mnie czarni ludzie
w społeczności internetowej, której byłam cześ̨cia,̨ nie domnie należy stwierdzenie, czy je-
stem antyczarna, czy nie. Powiem tylko, że bardzo staram sie ̨przeanalizowaćmoja ̨własna ̨
antyczarność i ustap̨ić, kiedy niepowodzenie tego przeanalizowania powoduje, że umiesz-
czam sie ̨w kontekstach i rozmowach, w których nie powinnam sie ̨znaleźć. Ostatecznie nie
do mnie, ani do żadnej innej osoby niebed̨ac̨ej czarnoskóra,̨ należy decyzja, co to oznacza.
To wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat.

To prowadzi mnie do pierwszego ważnego uzupełnienia tekstu: kontekstu. Napisałam
antymanifest z desperacji. Podobnie jakwiele kobiet trans przedemna ̨(Susan Stryker piek̨-
nie opisała to zjawisko), zwróciłam sie ̨ku teorii, aby spróbować wyjaśnić i skontekstualizo-
waćmoje doświadczenie życiowe. ”Nihilizm płciowy” powstał we wspólnocie, w wyniku dys-
kusji mied̨zymna ̨a grupa ̨towarzyszek, składajac̨a ̨sie ̨głównie z innych kolorowych kobiet
trans. Była to próba wyartykułowania tego, jak płeć wpłyneł̨a na nas wszystkich i ujawnie-
nia przemocy z tym zwiaz̨anej. To, o czym dyskutowałyśmy, skupiało sie ̨ w dużej mierze
na kilkumyślicielach, ale jedna ̨z nich, która była dla nas bardzo ważna, ale nie znalazła sie ̨
w mojej pracy, była Maria Lugones. Dziek̨i jej pracy na temat kolonialności płci staraliśmy
sie ̨ wyartykułować, jak płeć, do której odnosimy sie ̨ w nihilizmie płci, nie jest terminem
obejmujac̨ym płeć rdzenna ̨ i niezachodnia,̨ ale stanowi specyficzny reżim wiedzy narzuco-
ny ciałom przez kolonizacje.̨ Ze wzgled̨u na czas nie zawarłam tego w antymanifeście; dla
tych z nas, którzy prowadzili te ̨ rozmowe,̨ to założenie i ujec̨ie dekolonialnej krytyki płci
było domyślne.
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To był bład̨, nie wszyscy dysponowali tym kontekstem. Bez tego kontekstu, co zrozumia-
łe, wydawało sie,̨ żemoja krytyka płci nie odnosi sie ̨do konkretnego zjawiska kolonialnego,
ale do wszystkich różnorodnych i wielorakich zjawisk, które ten termin może przywoły-
wać na myśl. To było błed̨em, że to wykluczyłam, to był bład̨ i dlatego to uzupełnienie jest
konieczne. Jeśli chcecie zrozumieć ten kontekst, gorac̨o zachec̨am do zapoznania sie ̨z pra-
cami Marii Lugones, zwłaszcza z ”Towards a Decolonial Feminism”. Nie prowadze ̨ już bloga,
ale praca jest łatwa i ufam, że jeśli jesteście zainteresowane, możecie zgłeb̨ić ja ̨ same. Za-
chec̨am was również do wsłuchania sie ̨ w głosy innych osób zaangażowanych w ”Nihilizm
płciowy”. Myśle,̨ że to wymowne, że jestem przedstawiana jako głos nihilizmu płciowego,
podczas gdy dwie z pozostałych osób, które wniosły najwiek̨szy wkład, to rdzenne kobiety
trans. Ich głosy maja ̨w tej debacie wiek̨sze znaczenie niż mój, a jednak ludzie całkowicie i
konsekwentnie wypośrodkowali mój głos i perspektywe.̨ To jest szkodliwe.

Wreszcie, ta praca nie miała nikomu mówić, jak ma myśleć o płci, była wynikiem zbio-
rowej analizy przeprowadzonej przez konkretna ̨grupe ̨ ludzi, która doprowadziła do wnio-
sków pozwalajac̨ych nam zrozumieć nasze życie. Jeśli nie podoba wam sie ̨ to rozumienie,
nie krep̨ujcie sie ̨ go odrzucić. Nie prosze ̨ i nie wymagam, abyście sie ̨ ze mna ̨ zgadzały. Cie-
sze ̨ sie,̨ że dyskusja i dyskurs wobec tych idei trwa. Popełniłam błed̨y, pomijajac̨ kluczowe
kontekstowe ramy, które spowodowały, że mój tekst był przynajmniej milczac̨o współwin-
ny białości i kolonialności. Nie wracam, by sie ̨ bronić, chciałem po prostu wskazać, gdzie
można podaż̨ać naprzód wmyśleniu o tych ideach, by uniknać̨ tego błed̨u. Stawiajcie opór,
walczcie, dyskutujcie, przetrwajcie. Mam nadzieje,̨ że nie uczyniłem tego trudniejszym i
mam szczera ̨ nadzieje,̨ że mogłem choć troche ̨ pomóc.
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